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-VAN HET BESTUUR: TRAINERSSTAF SELECTIE KC DE HOEVE COMPLEET- 
KC De Hoeve heeft de trainersstaf voor seizoen 2022/2023 compleet. Er was al bekend dat Leon de 

Vries de positie als hoofdtrainer/coach zal gaan invullen en nu is duidelijk dat Frank van der Veen de 

vacature voor trainer/coach van het tweede en assistent-coach van De Vries invult.  

Het bestuur en de technische commissie heten Van der Veen van harte welkom bij KC De Hoeve. 

“We zijn blij dat we met Frank de trainersstaf hebben kunnen complementeren. We kijken uit naar 

een mooi, sportief en hopelijk succesvol seizoen voor onze selectie onder leiding van Leon en Frank.” 

Het derde krijgt een vaste coach in de persoon van Geert Hoogeveen. Ook hiermee is het bestuur 

zeer content. 

Na vier seizoenen heeft Patrick Aalders afscheid genomen van De Hoeve. In de laatste wedstrijd 

onder leiding van Aalders won De Hoeve 1 met ruime cijfers van De Waterpoort 1, waardoor 

handhaving definitief werd. Aalders werd door het bestuur bedankt voor zijn altijd positieve inzet. 

Een gedreven en bevlogen trainer, die teambuilding ook belangrijk vond. Namens de selectie werd hij 

bedankt door Astrid Logtenberg. Dit alles ging gepaard met de nodige cadeaus. “Het was een 

voorrecht om de afgelopen vier jaar voor de groep te hebben gestaan, in alle wisselende 

samenstellingen die we hebben gehad. Ik heb er van genoten”, aldus Aalders bij zijn afscheid. 

Voor nu is het korfbalseizoen ten einde. Op het veld hadden we met het derde, de midweek en de A1 

drie teams die kampioen werden. Allen van harte gefeliciteerd met deze knappe prestaties! 

We bedanken een ieder die zich het afgelopen seizoen op welke manier dan ook voor de club heeft 

ingezet. Zonder de inzet van onze vrijwilligers hadden we het dit seizoen niet gered. Het bestuur 

wenst een ieder een prachtige zomer toe en we hopen jullie allemaal in het nieuwe seizoen weer 

binnen en/of langs de lijnen te zien. 

 
-EXTRA LEDENVERGADERING-  
De ledenvergadering vindt plaats op maandagavond 4 juli 2022 om 20:00 in 't Hokkien. 
Het agendapunt is de goedkeuring van de nieuwe statuten. 
 Bij verhindering graag een afmelding op bestuur@kcdehoeve.nl. 
Bestuur KC de Hoeve 

 

TENNIS IN DE HOEVE 
Op onze prachtige locatie bij het dorpshuis is het heel goed mogelijk om te tennissen. Vanuit KC De 

Hoeve willen we het tennis in De Hoeve weer een impuls geven. We hebben ervoor gekozen om voor 

jong en oud gratis clinics te organiseren. De clinics worden verzorgd door een erkende tennistrainer. 

Na afloop van deze clinics bekijken we hoe we het tennis een vervolg gaan geven. 

 

De clinics zijn op de volgende data: 

Zaterdag 2 juli:    9.30u. – 10.15u. kinderen van de basisschool vanaf 6 jaar 

                             10.15u. – 11.15u. jeugd vanaf 12 jaar – ongeveer 20 jaar 

                             11.15u. – 12.15u. 20 jaar en ouder 

Zaterdag 9 juli: dezelfde tijden 

 

 

 



Je kunt zelf bepalen of je één of meerdere keren meedoet. Voor de clinics hoef je geen rackets of 

ballen mee te nemen; daar wordt voor gezorgd. Lijkt het je leuk en wil je graag meedoen, meld je 

dan (uiterlijk 2 dagen voor de betreffende clinic) alvast aan bij: 

Leon de Vries, leondevries23@hotmail.com, 0623264762 

Cobie de Boer, j.de_boer@hetnet.nl, 0645313198 

 

Ben je wel enthousiast, maar passen de data niet, laat het ons weten. 

 

-UITSLAGEN- 
 

De Hoeve 1 - De Waterpoort 1 30 – 17   

De Hoeve 2 - De Wâlden 4 11 – 12 

Joure 3 - De Hoeve 3 15 – 12  

De Hoeve / Forward MW1 -  
Oerterp / VKC | AROB antennebouw MW1 

16 – 5   

De Hoeve / Forward A1 -  
Leonidas / SCO | Motip Dupli A2 

11 – 7  

De Hoeve / Forward A2 - Wez Handich / Dow A2 13 – 11  

De Hoeve / Forward C1 - DOS '46 C2 4 – 5  

Kinea E1 - De Hoeve / Forward E1 8 – 3  

  
 
-SCHOONMAAK KLEEDKAMERGEDEELTE VOORJAAR 2022-   

Week Schoonmaak kleedkamergedeelte 

Na 18 juni Eindschoonmaak: Alle A-junioren + midweek 

 

Je mag zelf weten of je vóór of na de training schoonmaakt. Als er nog kleding in de kleedkamer 

hangt, is dit geen reden om de schoonmaak over te slaan. Het is een kleine moeite om alles op de 

banken te zetten.  

De lijst met schoonmaakwerkzaamheden hangt in de gangkast.  
 
Bij vragen of opmerkingen altijd even contact opnemen met Cobie.  
06-45313198 


